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MLÁZOVICE SE DOČKAJÍ MODERNÍ HASIČSKÉ ZBROJNICE 
 Po nové výjezdové cisterně při-

jde na řadu také hasičská zbrojnice. 

Díky dotaci z programu IROP přesahu-

jící 7 milionů korun, projde sídlo hasičů 

kompletní rekonstrukcí.   
 Další obrovský úspěch zaznamena-

lo městečko ve snaze zlepšit podmínky 

pro své hasiče. Krátce po převzetí zbrusu 

nové velkokapacitní cisterny Tatra od 

výrobce, se mohou mlázovičtí hasiči těšit 

na další významný projekt. Mlázovice 

uspěly již podruhé, v nabité konkurenci, 

se svojí žádostí a obdrží dotaci z Integro-

vaného regionálního operačního programu 

na zásadní přeměnu hasičské zbrojnice.   

 Stávající zbrojnice byla dokončena 

v roce 1964. Tehdy to byla velká sláva. 

Hasiči dostali velmi solidní budovu, která 

bez výraznějších úprav slouží přes 50 let. 

Pokrok se ovšem nedá zastavit a proto 

stavba přestala vyhovovat svému účelu. 

Neřešitelným problémem je nedostatek 

prostoru pro techniku v garážích. Žádná 

dnes vyráběná cisterna se tam nevejde. 

Dále chybí dostatečný prostor pro údržbu 

či skladování materiálu a zcela nevyhovu-

jící je sociální zázemí. Pochopitelně jsou 

zastaralé inženýrské sítě, dožitá střecha i 

topení. Obrovský problém znamená také 

zemní vlhkost, která na mnoha místech 

proniká do zdiva. Celá stavba je rovněž 

velmi energeticky neúsporná.   

 Pokud by obec dotaci nezískala, 

musela by řešit opravu stavby dílčím způ-

sobem. A také dělat řadu kompromisů. 

Vždyť projekt přesahující 7 mil. Kč je, 

bez zásadní dotační pomoci, v malé obci 

zcela nerealizovatelný. Ale naštěstí bylo 

městečko opět úspěšné a rozsáhlou mo-

dernizaci hasičského zázemí bude spolufi-

nancovat s 90% přispěním evropských 

fondů a českého státu. Mlázovice doplatí 

ze svého zbylých 10% nákladů ze 7,5 mil. 

korun.  

 Hlavní změny se odehrají právě v 

garážích. Zbourá se strop, dojde k výraz-

nému navýšení objektu a střecha již nebu-

de rovná, ale sedlová. Celá budova se 

rovněž prodlouží (posunem přední stěny), 

garáž bude tvořit jeden celek (nebude zde 

již středová příčka). Přibudou prostory pro 

omytí hasičů a WC, novinkou bude sklad 

materiálu a zázemí pro údržbu.   

 V hlavní budově bude nejvýznam-

nější změnou přestavba bývalého bytu v I. 

patře na prostory pro hasiče, zcela odstra-

něna bude věž na hadice (v dnešní době 

není již potřebná). Rekonstruována bude 

střecha, veškeré inženýrské sítě a podlahy. 

Výměny se dočkají okna a dveře, důležité 

bude podřezání objektu proti zemní vlh-

kosti. Samozřejmostí se stanou moderní 

WC a sociální zázemí. Celý objekt se za-

teplí a nová bude samozřejmě i fasáda. 

Novinkou bude ústřední plynové vytápění 

a ohřev vody. Na zbrojnici bude instalo-

vána poplachová siréna, kterou dálkově 

spouští krajští hasiči, podobně jako sirény 

na Radnici. Tím se zvýší jejich informační 

dosah v další části obce.   

 V těchto dnech se dokončuje výbě-

rové řízení na stavební firmu, která akci 

zahájí počátkem roku 2018. Zkolaudová-

no musí být od konce roku 2018.   

 Technický projekt rekonstrukce 

zpracovala zkušená projektantka paní 

Ludmila Hrochová z Náchoda. Pro Mlá-

zovice již vyprojektovala Sběrný dvůr, 

rekonstrukci střechy na kostele a řadu 

dalších menších stavebních akcí. Vzhle-

dem k tomu, že dokumentace musela spl-

ňovat poměrně přísné požadavky poskyto-

vatele dotace a především striktní pokyny 

české státní normy pro hasičské zbrojnice, 

byla to velmi náročná činnost. V mnoha 

případech o možnosti realizace rozhodo-

valo doslova pár centimetrů.   

 Samotné podání žádosti o dotaci 

bylo rovněž velmi náročné. Řada institucí 

a osob od tohoto kroku obec odrazovala s 

odůvodněním, že stejně neuspěje. Mlázo-

vice šly ovšem důsledně za svým cílem a 

vyplatilo se. Naše žádost byla v IROPu 

vůbec první podanou žádostí pro dobro-

volné hasiče v republice.   

 Díky „Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace na projekt rekonstrukce zbrojnice“ 

a již realizovanému nákupu velkoobjemo-

vé cisterny, městečko obdrželo v relativně 

krátké době dvě nejvyšší dotace v celé své 

historii. Při přepočtu financí na počet oby-

vatel se tím řadí v dotační politice k nejú-

spěšnějším obcím v ČR. A podle rozpra-

covaných projektů obce a jejich šancí by 

to nemusel být ještě konec.   

 Po dokončení rekonstrukce hasiči 

získají moderní a účelné zázemí, které jim 

pomůže efektivně plnit funkci ochrany 

obyvatelstva a majetku. Společně s novou 

výjezdovou cisternou budou mít k dispo-

zici podmínky, za které se nebudou muset 

stydět ani v evropském měřítku.   

 Podobně vysoká finanční podpora 

dobrovolných hasičů u nás nikdy nebyla a 

s největší pravděpodobností v dohledné 

době ani nebude. I když městečko musí 

řešit a spolufinancovat mnoho hasičského 

v krátké době, bylo by neomluvitelnou 

chybou štědrých příspěvků z evropských 

fondů nevyužít. Obroda, kterou díky nim 

zažívají aktivní sbory v Česku, rozhodne 

o jejich další efektivní existenci v příštích 

desetiletích.  

 Střípky z našeho městečka 
 

●  Rekonstrukce silnice III. třídy Mlázo-

vice - Šárovcova Lhota, kterou financuje 

a zajišťuje Královéhradecký kraj je na 

spadnutí. Podle posledních informací do-

jde ke kompletní uzavírce komunikace 

16. září 2017 a ta potrvá do počátku pro-

since 2017. Poté by mělo dojít také k 

opravě a uzavírce silnice Šárovcova Lhota 

- Svatojanský Újezd. 

●  Obec Choteč nabízí pro mlázovické 

děti a dorost (od 6 do 15 let) možnost 

návštěvy šachového kroužku v Chotči. 

Kroužek začíná 8. září 2017 od 17.30h 

na Obecním úřadě v Chotči, povede ho 

zkušený šachový odborník Mgr. John z 

Hořic. Kroužek bude zdarma, veškeré 

informace obdrží zájemci na úvodní 

schůzce při zahájení.  

●  Pracovníci  obce provedli koncem srp-

na úklid kolem lesní cesty v lokalitě 

"Vrcha". Různí jedinci zde neustále od-

kládají mnohé druhy odpadu. Městečko 

zde instaluje závoru, dále bude pro postih 

hříšníků namontována fotopast. 

POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ  

PŘEDÁNÍ NOVÉ CISTERNY TATRA  
 

Městys Mlázovice a Sbor dobrovolných 

hasičů Mlázovice si Vás dovolují pozvat 

na slavnostní předání nové hasičské cister-

ny Tatra 815-2 CAS 30 pro JSDH Mlázo-

vice, které se uskuteční na mlázovickém 

náměstí v sobotu 9. září 2017. Součástí 

programu bude také statická ukázka nové i 

stávající techniky okolních sborů (14.00h - 

16.00h). Slavnostní předání klíčů od nové-

ho vozu proběhne kolem 15.00h. 



Lesy ČR budují novou cestu, Mlázovice čeká dopravní zátěž 
 Městečkem projede několik sto-

vek plně naložených náklaďáků, zemi-

na bude putovat do zavřeného lomu na 

hřebenech.   

 V rámci výstavby zbrusu nové 

lesní cesty v katastru sousední Kamenice, 

bude stavební firma odvážet odbagrova-

ný materiál přes Mlázovice. Jako místo 

vykládky je určen bývalý lom na hřebe-

nové cestě. Ten je již vytěžen a má být 

rekultivován. Proto jeho vlastník, společ-

nost Lesy ČR, využije k zásypu materiál, 

který odtěží při výstavbě nové lesní cesty 

na Kamensku.   

 Převezeno má být celkem kolem 

3000 m3 zeminy, což představuje asi 300 

plně naložených nákladních vozů. Ty 

nejprve použijí obecní lesní cestu do 

Kamenice, potom naváží na polní cestu a 

kolem bývalého vepřína najedou na kraj-

skou silnici III. třídy Konecchlumí – 

Mlázovice – Šárovcova Lhota. Projedou 

městečkem směrem na Lhotu a před 

mostem přes Chotečský potok odbočí 

vpravo na hřebenovou lesní cestu. Prázd-

ná vozidla se stejnou trasou vrátí zpět. 

 Pro Mlázovice bude celá akce 

znamenat obrovskou dopravní zátěž. K 

již zvýšenému provozu, způsobenému 

objížďkou Kotykovy aleje v Lázních 

Bělohradě (část řidičů jezdí na trase Jičín 

– Lázně Bělohrad přes městečko), se 

přidají další vozidla. Obyvatelé se musí 

připravit na zvýšený hluk i prašnost.  

 Vedení Radnice proto vstoupilo 

do jednání s Lesy ČR, autorem projektu 

cesty, vysoutěženým zhotovitelem i kraj-

skou správou silnic. Je jasné, že výstavba 

cesty je důležitým projektem, stejně jako 

to, že cesty by měly sloužit všem. Je však 

nutné používat zdravý rozum a stanovit 

pravidla tak, aby realizace jednoho pro-

jektu nezpůsobila poničení majetku dal-

ších subjektů.  

 Na základě výše uvedených jed-

nání bylo stanoveno několik pravidel. 

Zhotovitel nebude zeminu odvážet za 

deště a po dešti (kvůli poničení cest a 

nepořádku). Používána budou menší ná-

kladní vozidla, která povezou kolem 

10m3, nikoliv velkoobjemové prostřed-

ky, které zatíží vozovky desítkami tun. 

Lesy ČR, jako investor, budou garanto-

vat opravu více než kilometrové obecní 

polní cesty, po skončení celé akce. Tato 

cesta bude průběžně udržovaná jako 

sjízdná i během realizace celé stavby. 

Stavební firma zajistí zvýšené krytí pře-

jezdů plynovodu a vodovodu, přes který 

bude se zvýšenou frekvencí přejíždět. 

Zajistí také každodenní úklid krajské 

silnice, v případě, že to bude potřeba. 

Řidiči nákladních vozů musí rovněž vě-

novat zvýšenou pozornost uličním kaná-

lům, aby nedošlo k jejich poškození.  

 Celá akce byla zahájena poslední 

srpnové dny. Zhotovitel musí stihnout 

odvézt vytěženou zeminu před uzavírkou 

silnice Mlázovice – Šárovcova Lhota, z 

důvodu její celkové rekonstrukce.   

 Nový materiál (kamenivo do kon-

strukce cesty) přes Mlázovice navážen 

nebude. Vozidla budou přijíždět od silni-

ce R35. Je tak potřeba počítat se zvýše-

ným provozem v úseku Konecchlumí – 

Mlázovice.   

 I když vedení městečka nemá 

příliš možností, jak takto velkou stavbu 

státního podniku ovlivnit, činí vše jen 

trochu možné, aby dopady na obecní 

infrastrukturu a obyvatele byly co nej-

menší. 
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Nová kotelna v mateřské školce 
 Mateřská školka zahajuje nový 

školní rok s novou kotelnou. Výrazně 

zvýší tepelný komfort budovy a uspoří 

velké množství plynu. Topení nyní bu-

de také výrazně spolehlivější. 

 Původní plynová technika sloužila 

21 sezón. Časté poruchy a nákladný pro-

voz donutily městečko k její kompletní 

výměně. Zařízení bylo silně morálně i 

fyzicky zastaralé. Kotle byly dimenzová-

ny ještě pro vytápění bývalé základní 

školy, proto jejich výkon neodpovídal 

menším prostorám školky a spalovaly 

zbytečně velké množství plynu. 

 Rekonstrukce proběhla během 

letošních letních prázdnin. Díky moder-

ním technologiím mohla být kotelna pře-

místěna ze sklepních prostor do nadzem-

ní části, což zjednodušilo napojení na 

přípojky inženýrských sítí i komínový 

systém. 

 Nové plynové kotle pracují na 

principu kondenzace. Tato technologie 

výrazně šetří spotřebovaný zemní plyn. 

Při výměně kotlů za kondenzační na bu-

dově Radnice dosahují každoroční úspo-

ry plynu kolem 50%. Výměna technolo-

gie znamená také mnohem širší možnosti 

obsluhy, programování provozu a tím 

zlepšení tepelného komfortu celé budovy. 

Personál školky může pružněji reagovat 

na výkyvy počasí, prázdniny, výlety a 

podobné akce. 

 Moderní zařízení přinese rovněž 

vyšší spolehlivost provozu. Odpadnou 

časté a nákladné servisní zásahy. Důleži-

té je také to, že většina závad nezpůsobí 

odstavení celé kotelny a nečekanou zimu 

ve školce, ale mnoho komponentů se 

automaticky nahradí jinými, včetně zá-

ložního kotle. 

 

 ZÁSAHY HASIČŮ 
28. srpen - Před půl devátou ranní je vy-

hlášen poplach. Důvodem je požár v prů-

myslové hale firmy Alucon Lázně Bělo-

hrad. Ještě před výjezdem cisterny je po-

plach zrušen operačním důstojníkem. 

Požár kondenzátoru v elektro rozvaděči 

uhasili zaměstnanci hasicím přístrojem. 

Jedná se o podobnou událost v této firmě 

během několika málo dnů.   

27. srpen -  Jednotka vyjela na žádost 

starosty obce, po noční větrné smršti, ke 

zprůjezdnění komunikací v katastru obce. 

Ze silnice III. třídy Mlázovice - Ko-

necchlumí byly odstraněny spadané větve 

a nánosy bahna naplavené z polí. Násle-

dovalo důkladné omytí vysokotlakem.V 

průběhu úklidu dostává jednotka zprávu 

od starosty o dalším spadlém stromu u 

sběrného dvora. Strom zatarasil místní 

komunikaci "Zemědělská". Jeho odstra-

nění provedl pracovník obce, jednotka 

pomohla s úklidem větví.   

12. srpen -  V 6.15h se rozezní sirény. 

Automatické čidlo EPS vyhlašuje požární 

poplach z důvodu požáru v továrně Alu-

con v Lázních Bělohradě. Tato situace 

nastala v minulosti již několikrát, ale 

vždy se jednalo o planý poplach. Nyní 

však hořelo doopravdy. Zkrat způsobil 

požár elektrického rozvaděče. Ovšem 

hned v jeho zárodku ho uhasili zaměst-

nanci hasicími přístroji. Proto operační 

dispečink výjezd jednotce během pár 

minut ruší. Do Aluconu dojeli pouze pro-

fesionální hasiči z Hořic jako záloha. 

Zároveň provedli kontrolu objektu termo-

kamerou.   

11. srpen -  JSDH Mlázovice vyjíždí na 

žádost KOPIS k odstranění spadlých stro-

mů po bouřce do mezihořského údolí. 

Před odbočkou na Libín odstraněna odlo-

mená část koruny buku mimo komunika-

ci a cesta zprůjezdněna. Dále projeto celé 

mezihořské údolí v trase Šárovcova Lho-

ta - Mezihoří - Ostroměř. V další části se 

již žádné překážky nevyskytovaly a jed-

notka se vrátila na základnu. 


